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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016 Rybnik, 31.01.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dzierżawę analizatorów wraz z dostawami odczynników, dzierżawę czytnika moczu 

wraz z dostawami pasków do analizy moczu oraz dostawy odczynników, sprzętu 

laboratoryjnego i międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.LLb.660.661.663.707.1.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Z DNIA 31.01.2017 r. 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia co następuje 

oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b: 
§1 ust. 10: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zobowiązania do naprawy awarii z winy 

dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, poprzez zapis w brzmieniu: „W przypadku 

uzasadnionych awarii z winy dostarczonych materiałów eksploatacyjnych (w tym m.in. 

odczynników)”. 
 

Jednocześnie prosimy o dodanie do ostatniego zdania w niniejszym postanowieniu, zapisu 

w brzmieniu: „lub zapewni na czas niezbędny do wykonania naprawy, możliwość przeprowadzenia 

badań w innym laboratorium”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie 

umowy dotyczącym Pakietów: 3, 4, 5 i 6 (Załączniku nr 5a do SIWZ) w § 1 ust. 9 i Projekcie 

umowy dotyczącym Pakietów: 1, 2 i 7 (Załączniku nr 5b do SIWZ) w § 1 ust. 10. 
 

Pytanie 2 

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b: 

§2 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy 

następujący zapis: 

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres 

Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub 

wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. 

W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii 



(LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego 

skutecznego dotarcia do Wykonawcy.” 

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do 

Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się 

z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia 

precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron 

umowy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 

Dotyczy SIWZ, Projekt umowy - Załącznik nr 5b: 

§2 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczał Zamawiającemu przedmiot 

umowy z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od 

dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Laboratorium (dotyczy materiałów eksploatacyjnych), 

z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności będzie zgodny z aktualnie dostępnym na 

stronie internetowej www....................pl harmonogramem dostaw krwi kontrolnej? 

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami 

specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. 

Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy 

ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. 

Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj 

materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną 

krew. 
 

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację niniejszego postanowienia umowy SIWZ oraz  

uzupełnienie go wyrażeniem „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest 

zgodny z harmonogramem dostaw krwi kontrolnej, dostępnym na stronie 

internetowej www...........................pl”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w: 

- pkt III. 12. SIWZ, 

- pkt 4. Formularza oferty; 

- § 2 ust. 6 Projektu umowy dotyczącego Pakietów: 1, 2 i 7 (Załącznika nr 5b do SIWZ). 
 

Pytanie 4 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 1, Tabela: 

Minimalne wymagania (parametry techniczne) stawiane przez Zamawiającego, które musi 

spełniać wieloparametrowy analizator hematologiczny: 
Czy Zamawiający dopuści analizator 26 parametrowy (+8 parametrów badawczych), różnicujący 

leukocyty na 6 populacji: NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG, bez  

P-LCC, pobierający 25ul próbki, pracujący w oparciu o 4 odczynniki, z intuicyjnym 

oprogramowaniem w języku angielskim? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 1, Tabela: 

Odczynniki, kalibrator, materiał kontrolny i materiały zużywalne: 
Czy Zamawiający dopuści podanie ilości odczynników niezbędnych do wykonania podanej ilości 

badań, z uwzględnieniem innych ich objętości, z uwagi na fakt, iż analizatory różnych producentów 

różnią się ilością i rodzajem zużywanych odczynników? 
 

http://www....................pl/
http://www.sysmex.pl/


Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 

Dotyczy Pakietu 2, pkt. 6. 1) k) SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ oraz § 6 załącznika nr 5b, pkt 3, 

ppkt 1) k : 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrz 

i zewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent czytnika, pasków 

testowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym 

czytnikiem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 

Dot.: Załącznik nr 5b do SIWZ 
Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 3 miesiące? 
 

 

Odpowiedź: 

Tak jak odpowiedź na Pytanie 3. 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia również 

treść SIWZ w: 

1) pkt III.5.1)v) i w) SIWZ, 
2) pkt III.6.1)e) SIWZ, 

3) w tabeli dotyczącej analizatora w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do 

SIWZ) w zakresie Pakietu 1, 
4) w tabeli dotyczącej czytnika w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do 

SIWZ) w zakresie Pakietu 2, 
5) w tabeli dotyczącej dzierżawy analizatora koagulologicznego w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w zakresie Pakietu 7, 
6) § 6 ust. 1 pkt 1) ppkt v) i w) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ), 

7) § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt e) w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ). 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia także treść SIWZ 

poprzez dodanie: 

1) do pkt III.5. SIWZ ppkt 20), 

2) do pkt III.6. SIWZ ppkt 18), 

3) do pkt III.10. SIWZ ppkt 18) - po zmianie numeracji, 
4) do Uwag w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w zakresie 

Pakietu 1 pkt 20, 
5) do Uwag w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w zakresie 

Pakietu 2 pkt 18 (po zmianie numeracji), 

6) do Uwag w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) w zakresie 

Pakietu 7 pkt 18, 
7) do § 6 ust. 1 w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ) pkt 20, 
8) do § 6 ust. 2 w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ) pkt 18, 
9) do § 6 ust. 3 w Projekcie umowy (Załączniku nr 5b do SIWZ) pkt 18, 

10) do § 8 Projektu umowy (Załącznika nr 5b do SIWZ) ust. 4. 
 

Dodatkowo, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 07.02.2017 r., godz. 13:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 07.02.2017 r., godz. 13:30. 



 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt XII.15.3) SIWZ, 

- pkt XIII.1. SIWZ, 

- pkt XIII.5. SIWZ. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianach z dnia 31.01.2017 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

Treść pozostałych zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po ich ustaleniu opublikowana 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

Marek Ksol 

 

 

 

 


